
OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR BOSNAR 

            STUBIČKE TOPLICE 

Strmečka cesta 5 a 

49244 Stubičke Toplice 

UČITELJSKO VIJEĆE 

Školska godina 2017./2018. 

 

I Z V A D A K 

iz zapisnika sa 9. sjednice Učiteljskog vijeća OŠ Stubičke Toplice održane 29. svibnja 2018. 

školska godina 2017./2018. s početkom u 18,15 sati 

DNEVNI RED: 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice UV, 

2. Izvješće o radu i uspjesima Malih robotičara, 

3. Izvješće sa odrežanog Znanstvenog piknik, Jarun 25.-27.5.2018. 

4. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka 

5. Izvješće sa stručnog usavršavanja Novigradsko proljeće, 

6. Donošenje Odluke o izostanku s nastave temeljem zamolbe roditelja, 

7. Donošenje Odluke o pohvalama i nagrađivanjima učenika na kraju školske godine 

2017./2018., 

8. Dan škole. 

9. Razno. 

Ad 1. 

 Zaspisnik sa 8. sjednice UV  jednoglasno je usvojen. 

Ad 2. 

 Učenik G.M. predstavio je Učiteljskom vijeću rad kojim su se robotičari u pratnji školskog 

pedagoga predstavili na Sajmu inovacija  i osvojili brončanu medalju te su se predstavili na 

Znanstvenom pikniku koji je održan na Jarunu. 

  

Ad 3. 

 Učiteljica Martina Drempetić izvjestila je UV o Znanstvenom pikniku koji se održao na Jarunu, 

gdje se Škola predstavila STEM-skim vezom - spojem tradicije i modernog u kojem su sudjelovali i 

robotičari., istaknula je kako je štand bio posjećen od strane mnoštva posjetitelja a učenici su bili sretni 

i ponosni što su mogli biti tamo. 

 

Ad 4.  

 Tajnica škole Mirjana Lolić  djelatnike je upoznala s novom Općom uredbom o zaštiti osobnih 

podataka koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. Svi razrednici su dobili opće privole za obradu 

podataka o učenicima,  koje trebaju predati u tajništvo škole,  potpisane od strane roditelja, a iste se 

odnose na dozvolu roditelja  da podaci o učenicma  koriste u svrhu osnovnoškolskog obrazovanja., 

učitelji su potpisali privole  kao odgovorne osobe za obradu osobnih podataka o učenicima. 

 

Ad 5. 

 Učiteljica Monika Barić prezentirala je  sudjelovanje učenika na Novigradskom proljeću koje 

je održano od 7-14. travnja 2018. godine. 

 

Ad 6.  

 Učiteljsko vijeće jednoglasno je odobrilo izostanak učenika I. P. od 4. do 15. lipnja, temeljem 

zamolbe majke učenika. 



Ad 7. 

 

 Učenici od 1. do 4. razreda koji završe razred sa odličnim uspjehom dobit će pohvalnice., 

predmetna nastava pohvalnice će dobiti učenici koji imaju prosjek ocjena od 4,75 -5,0 i imaju uzorno 

vladanje.,učenici 4. razreda koji su sva četiri razreda završili s 5,0  dobit će poklon knjige, jednako kao 

i učenici 8. razreda koji su sve razrede završili s odličnim uspjehom., do 18. lipnja potrebno je predati 

ravnateljici popise učenika koji će biti nagrađeni. 

 

Ad 8. 

 Dan škole obilježit će se 8. lipnja.,održat će se sportski dan i učenici će sudjelovati u raznim 

natjecanjima. Taj dan je nenastavni., prijevoz za povratak kućama organiziran je u 12,15. 

 

Ad 9. 

 Ravnateljica je obavijestila o rasporedu terenskih nastava PN I RN Školi u prirodi te radu 

produženog boravka., zaključivanje ocjena treba biti zadnji nastavni sat., ravnateljica je obavijestila UV 

da ispune nove izjave za naknadu prijevoza te obavijestila da će sjednice razrednih vijeća za RN biti 18. 

lipnja od 8-9 a za PN od 9-10,30 sati,  nakon toga će se održati sjednica Učiteljskog vijeća. 

  

 

Sjednica je završila u 19,50 sati. 

 

      Zapisničar:                  Ravnateljica škole: 

  Ivana Ozimec v.r.               Brigitte Gmaz, dipl.uč. 


